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Protokoll - ordinarie föreningsstämma 
Kåröd Kiles Samfällighetsförening 2019 
 
Tid och plats:  
Söndagen den 14 juli kl 14.00 i församlingshemmet Myckleby. 
 
Debiteringslängd för Kåröd Kiles Samfällighetsförening fanns tillgängligt under årsstämman. 
 
 
1. Val av ordförande för stämman. 
Till ordförande för stämman valdes Geir Sjöholm. 
 
2. Val av sekreterare för stämman. 
Till sekreterare för stämman valdes Elisabeth Luts. 
 
3. Val av två justeringspersoner. 
Till att, jämte ordförande, justera protokollet valdes Gunnar Dahlqvist och Anki Hedberg 
 
4. Frågan om kallelsen till stämman har skett behörigen. 
Frågan besvarades enhälligt med ”Ja”.  
 
5. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
Den upprättade röstlängden bestod av röstberättigade 27 fastighetsägare. Röstlängden godkändes 
enhälligt av stämman. Bilaga 1. 
 
6. Godkännande av dagordning. 
Den upprättade dagordningen godkändes av stämman. 
 
7. Styrelsens och revisorernas berättelser. 
 
Revisionsberättelse gällande 2018 redovisades av Lars-Åke Larsson och lades med godkännande 
till handlingarna. Bilaga 2. 
 
Balans-och resultaträkningar för de olika gemensamhetsanläggningarna för verksamhetsåret 2018 
redovisades av kassör och lades med godkännande till handlingarna. Bilaga 3. 
 
Styrelseberättelse för 2018 upplästes av ordförande och lades med godkännande till handlingarna. 
Bilaga 4 
 
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Stämman beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
9. Framställningar från Styrelsen eller motioner från medlemmarna 
Inga motioner från medlemmar inlämnade. 
 
10. Ersättning till styrelsen och revisorer 
Stämman beslutade att inga ersättningar skall utbetalas. 
 
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
Ordförande redogjorde för styrelsens beräknade intäkter och utgifter samt budget för 2020. 
 
GA 11 Adm.   Oförändrad 200 :- 
GA 12 Väg.   Oförändrad 310/620/1240/1860 :- 
   (obebyggd 0,5/fritid 1,0/året runt 2,0/lantbruk 3,0) 
GA 13 Vatten.   Oförändrad 400/200:- 
GA 14 Brygga.  Oförändrad 500:- 
GA 16 Strand.   Oförändrad 400:- 
Debiteringslängd fanns för påseende under årsmötet. 
 
Budgeten för 2020 bifogas protokollet, Bilaga 5. 
 
Stämman godkände enhälligt budget för 2020, samt fastställde de ovan föreslagna 
avgifterna för år 2020. 
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12. Val av styrelse samt styrelsesuppleanter. 
Valberedningens förslag till föreningsstämman 2019. 
 
Ingvar Nylander   2019-01-01 - 2020-21-31 1:193 
Thomaz Ramhage  2019-01-01 - 2020-12-31 1:241 
Elisabeth Luts         omval 2020-01-01 - 2020-12-31 1:190 
Gustav Dahlin  omval 2020-01-01 - 2021-12-31 1:127 
Inger Höber  omval 2020-01-01 - 2021-12-31 1:108   
Britta Hermansson omval 2020-01-01 - 2021-12-31 1:137 
 
Styrelseordförande 
Geir Sjöholm  omval 2020-01-01 - 2020-12-31 1:191 
 
Supplenater 
Mikael Entin  nyval 2020-01-01-2021-12-31  1:152 
Drazen Kendes  nyval 2020-01-01-2021-12-31  1:63 
 
Stämman godkände valberedningens förslag enligt ovan. 
 
13. Val av revisor och revisorssuppleanter. 
 
Revisorer 
Haakon Långström  2019-01-01-2020-12-31  1:175 
Lars-Åke Larsson  2019-01-01-2020-12-31  1:266 
 
Revisorsuppleant  
Johan Lemser   2019-01-01–2020-12-31        1:171 
 
Stämman godkände valberedningens förslag att Haakon Långström och  
Lars-Åke Larsson kvarstår som revisorer samt att Johan Lemser kvarstår som revisorssuppleant för 
2020. 
 
14. Val av valberedning. 
Hans-Åke Höber och Lars Wirdeman kvarstår som valberedning. 2020-01-01-2020-12-31. 
 
15. Val av festkommitté. 
 
För 2020 saknas medlemmar till festkommittén. Valberedningen föreslår att en grupp bildas med 
uppdrag att bilda en ”festkommitté” och att detta uppdrag inte ligger inom valberedningens uppdrag. 
Intresserade av att ingå i denna grupp anmäler sig till till Johan Lemser 1:171.  
 
16. Övriga frågor från styrelsen 
 
GA 11 Administration - Obetalda avgifter  
Vänligen – ange rätt e-postadress vid byte av mailadress mm. Det underlättar vid utskick av faktura 
eller viktiga meddelanden.  
 
GA 12 Väg – Hastighetsregler 
Styrelsen påminner alla om att respektera rekommenderad hastighet (30 km/h) i området. Påminn 
även besökande.  
 
GA 13 Vatten – Föreningens vattenanläggning – bildande av arbetsgrupp 
Vattenanalys – svar har inkommit och vattnet bedöms som tjänligt.  
Hjälpinsatser från medlemmar önskas och behövs vid t.ex. läckage på vattenledning. Anmäl gärna ert 
intresse till Ingvar Nylander som är Vattenansvarig. 
De fastigheter som har egen brunn och utnyttjar föreningens vatten parallellt uppmanas att Installera 
en backventil på ingående sommarvatten inne i källaren. Detta för att förhindra frysningsskador på 
medlemmens egen vattenanläggning under vintern samt att inte kunna köra ut vatten på föreningens 
ledningssystem. 
 
GA 14 Brygga - Bryggregler  
Alla uppmanas att följa bryggreglerna – finns att läsa på hemsidan. Påminn även besökande. 
Alla båtar ska vara upptagna senast 31/10 och tidigaste tillåtna iläggning är 31/3.  
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Alla stegar till båtplatser skall fällas upp och om de är fasta tas bort under vintern för att förhindra 
isbildning runt dem. Allt för att förlänga livslängden på vår brygga.  
 
GA 15 Strand – Toalett, lås, strandstädning, allmän ordning 
Toaletten har reparerats och är nu fullt funktionsduglig. Strandstädningen fungerar bra. Urban 
Albinsson lovat vara behjälplig med arbetet på GA strand. 
Det finns ”båtvrak” på stranden och gamla surfbrädor i stället som inte används. Dessa kommer att 
märkas upp med uppmaning att man tar hand om dem innan bortforsling sker. 
 
Sista städdagen för året är planerad till den 14 september kl 10.00 
 
17. Övriga frågor från stämman 
Önskemål från Anders Brännstedt om återhållsamhet med klippning av dikena. Förslag att dessa görs 
senare på året. Geir Sjöholm svarar att vi har svårt att styra när klippningen görs men håller med att 
återhållsamhet bör beaktas. 
 
Lars Wirdeman påpekar att stranden skuggas av träd tidigt på dagen. Thomaz Ramhage har varit i 
kontakt med fastighetsägare och upprensning/avverkning kommer att ske. Större björkar och ekar 
kommer troligen att sparas men annat tas bort. 
 
Gunnar Magnusson påpekar att sandlådorna måste fyllas på – planeras som arbete på nästa 
arbetsdag. Gunnar Magnusson tar även upp frågan om att utöka antalet mötesplatser på infarten från 
”Marit”. Thomaz Ramhage tar med sig frågan. 
 
Anki Olofsson tar upp frågan om datum för årsmöte – ska mötet tidigareläggas? Stämman tycker att 
nuvarande planering är bra med möte innan juli månads utgång.  
 
Uppmaning att alla skickar sina mail-adresser till Britta Hermansson - hermansson.britta@telia.com 
och till Elisabeth Luts - elisabeth.luts@hotmail.com för att underlätta utskick av fakturor och kallelser 
mm. 
 
18. Tid och plats för protokolljustering och för protokollets tillgänglighållande för 
medlemmarna. 
Styrelsen sätter upp protokollet från årsstämman så fort som möjligt på anslagstavlorna samt 
publicerar på hemsidan. 
 
Mötet avslutas. 
 
 
Kårekile 2019-07-14 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Elisabeth Luts    Geir Sjöholm 
Sekreterare     Ordförande 
 
 
 
Ann-Cathrine Hedberg   Gunnar Dahlqvist    
Protokolljusterare    Protokolljusterare 
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